Tervetuloa Elinkeinoa ja liiketoimintaa ruokaketjussa - ELLI -hankkeen
opintomatkalle Helsingin Messukeskukseen 18.5.2022!

PacTec, FoodTec & PlastExpo Nordic
Gastro Helsinki
Opintomatkalla tutustaan Pohjois-Euroopan johtaviin pakkaus-, elintarvike- ja muovialan
yrityksiin ja saadaan tietoa toimialan uutuuksista ja hyvistä käytännöistä. Samanaikainen
Gastro Helsinki -tapahtuma esittelee koko horeca-alan uusimmat maut ja trendit.
Messupäivän ohjelma tarjoaa katsauksen alojen tulevaisuuden näkymiin ja innovaatioihin.
Opintomatka liittyy hankkeen tuotantotoiminnan osaamisen opintokokonaisuuteen.
OPINTOMATKAN OHJELMA
Keskiviikko 18.5.2022
Klo 05:58 - 10:35

Juna IC 4 Joensuu - Pasila
Siirtyminen Messukeskukseen (n. 8 min kävellen)

Klo 11 – 16 PacTec, FoodTec & PlastExpo https://pfsptec.messukeskus.com/
PacTecissa on koko pakkausketjun hallinta suunnittelusta käyttöön ja raakaaineisiin sekä painokoneista markkinointiin. Tapahtumassa selviää pakkausten
merkitys sekä pakkausteknologian uusimmat mahdollisuudet ja innovaatiot.
FoodTec esittelee kaikkea mitä tarvitaan elintarviketuotantoon; koneet ja laitteet,
prosessit ja järjestelmät.
PlastExpo Nordic esittelee muovialan uutuudet, koneet ja laitteet sekä uusimmat
innovaatiot. Tapahtumassa tuodaan esille muovin keskeinen rooli pakkaus- ja
rakennusmateriaalina, sekä pohditaan muovin roolia kiertotalouden osana.
Ohjelmassa käsitellään muun muassa kierrätystä, biomateriaaleja, digitalisaatiota
ja lainsäädäntöä.
Tapahtumassa on mukana runsaasti pakkaus-, elintarvike- ja muovialan yrityksiä!
PacTec & FoodTec -lavan keskiviikon esityksiä:
•

•
•

11:00 – 11:30 Pakkausalan tulevaisuutta lainsäädännön puolella. Suomen
Pakkauskierrätys RINKI:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen valottaa pakkausten
tuottajavastuun laajenemista: miltä näyttävät pakkausjätteen kierrätysvaatimukset
vuosina 2025 ja 2030 ja millaisia ovat kertakäyttömuovidirektiivin vaatimukset.
11:30 - 12:00 Suuntana kestävämpi juomaliiketoiminta, Marja-Liisa Weckström.
12:30 - 13:00 Materiaaliviisaalla tuotesuunnittelulla kiertotalouteen, Kirsi Mononen.
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•

13:30 - 14:30 Keynote: Elina Hiltunen - Megatrendit ja maailman muutos.

PlastExpo-lavalla keskustellaan muun muassa uusista materiaaleista ja muovien
mahdollisuuksista.
Klo 11 – 16 Gastro Helsinki https://gastro.messukeskus.com/
Gastrossa paneudutaan horeca-alan ajankohtaisiin ja inspiroiviin aiheisiin,
seurataan huipputasoisia ja jännittäviä kilpailuja sekä verkostoidutaan.
Tapahtumassa on monipuolista ohjelmaa alan opiskelijoille ja kiinnostavia
puheenvuoroja ja paneelikeskusteluja ajankohtaisista aiheista.
Wine, Beer & Spirits – teema-alue: alkoholimaailman uutuudet
https://gastro.messukeskus.com/viinitasting/viinit-vakevat-ja-oluet/
Mestarikoulu – kilpailu https://gastro.messukeskus.com/mestarikoulu/

Seafood chef 2022 – kilpailu https://prokala.fi/seafoodchef/
GastroHelsinki -lavan esityksiä: https://gastro.messukeskus.com/ohjelma/
•
•
•
•
•

Klo 16

11:00 - 11:30 Neljä ratkaisua työvoimapulaan
11:30 - 12:00 Ruoka- ja ravintola-alan uusi aika, mutta millä opeilla?
13:15 - 13:30 Nuoren keittiömestarin monta mahdollisuutta - Suomen keittiömestarit
14:00 - 14:30 Yrittäjyyttä ja intohimoa Kehä kolmosen ulkopuolella
14:30 - 15:15 Suomen ruokaturvan riskit ja uhat - elintarvikehuoltovarmuus tarkastelussa

Siirtyminen Messukeskuksesta Pasilan asemalle (n. 8 min kävellen)

Klo 16:25 - 20:58

Juna IC 9 Pasila - Joensuu

Ennen matkaa rekisteröidy tapahtumiin kävijäksi linkeistä:
PacTec, FoodTec & PlastExpo https://visit.messukeskus.com/registration/Registration/Login?id=441-22955-1235
Gastro Helsinki https://visit.messukeskus.com/registration/Registration/Login?id=453-22112-1287

Matkan hinta on 40 € (sis. junaliput). Ilmoittautumiset 6.5. mennessä Anulle, anu.lavola@uef.fi.
Lisätietoa hankkeesta osoitteessa www.ruokaketjuelli.fi ja www.facebook.com/ruokaketjuelli

Tervetuloa antoisalle messumatkalle!
Marja-Leena Hirvonen

Anu Lavola

projektiasiantuntija, Riveria
marja-leena.hirvonen@riveria.fi
050 306 6257

hankesuunnittelija, Itä-Suomen Yliopisto
anu.lavola@uef.fi
050 470 4952
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